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 چکیده

حاضر  قیتحق ی انجام نشده است،سازکپارچهی یهاطرحاز آنجایی که تحقیق جامعی در راستای شناسایی پیامدها و نتایج  هدف:

 .دیاجرا گرد یولشکال شهرستان ساری در روستا یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا یامدهایپ لیحلباهدف ت

ی و پیمایش اکتابخانهاست و ماهیت تحلیلی دارد. برای گردآوری اطالعات از مطالعات  تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی روش:

میدانی استفاده شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از نظرات متخصصان و ضریب آلفای کرونباخ 

 نیکه زمدر شهرستان ساری است ولشکال  یروستا کارانیشال هیکلحاضر شامل  قیتحق یجامعه آمار( مورد تأیید قرار گرفت. 399/1)

ی به نمونه آمار، و مورگان یکرجس یریگ(. با استفاده از جدول نمونهN=911) ه استقرار گرفت یسازکپارچهیتحت  شانیزاریشال

 انجام شد. SPSSافزار اده از نرمبا استف اسخگوپ 441 یها بر روداده لیوتحلهیتجز تیکه در نها دیگرد نیینفر تع 413 تعداد

در منطقه  یزاریشال یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا و اثرات حاصله از امدهایعنوان پعامل را به 4 یعامل لیتحل جهینت ها:یافته

. بر اساس یو فرهنگی فن، یاجتماع، یطیمحستی، زیاقتصادد امیاند از: پعبارتاهمیت  بینمود که به ترت ییشناسامورد نظر 

ملموس و مثبتی بر وضعیت اقتصادی مردم داشته است. عالوه بر این، بهبود  ریتأثی اراضی سازکپارچهی تحقیق، یهاافتهی

 ییپنج عامل شناسا ی،طورکلبهی مطرح شده است. سازکپارچهی یهاطرحاجرای  ی از جمله دستاوردهایطیمحستیزی هاشاخص

 نمودند. نییرا تب یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا یامدهایمربوط به پ انسیردرصد از وا 42/31شده درمجموع 

 چالش پژوهش حاضر بوده است. نیترعمدهتحقیق،  سؤاالتایجاد انگیزه و ترغیب کشاورزان به پاسخگویی  ها:محدودیت

ابعاد اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی، در  ژهیوبهبا توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اثرات مثبت اجرای طرح  راهکارهای عملی:

بر پذیرش  مؤثریک اقدام  عنوانبه تواندیمانتقال تجربیات و توجیه منافع حاصله به سایر مناطق مستعد اجرا یا مشمول طرح، 

 ی محسوب گردد. سازکپارچهبرای اجرای طرح ی هاآنطرح توسط کشاورزان و ایجاد آمادگی 

به ی و سازکپارچهیک منطقه استراتژیک و پایلوت اجرای طرح ی عنوانبه موردمطالعهاهمیت منطقه  با توجه به اصالت و ارزش:

عدم انجام تحقیقی که پیامدهای اجرای طرح را بررسی کرده باشد، پژوهش حاضر تدوین و اجرا گردیده است. نتایج حاصله  لیدل

 ی آتی گردد.هایزیربرنامهدر  راهگشای اتخاذ تصمیمات و اقدامات مسئولین مربوطه تواندیم

 اراضی، تحلیل عاملی، روستای ولشکال. یسازکپارچهی :هاواژهکلید

                                                 
 :نویسندة مسؤول .Email: ahmadpour@iausari.ac.ir 
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 مقدمه .1
  طرح مسئله .1. 1

حداقل  دهقانی توان تأمینو  خرد یبرداربهرهدر دنیای کنونی،  

برای حصول به مازاد کشاورزی  ، بطوریکهدمواد غذایی جامعه را ندار

دم گذاردن در مسیر رشد و توسعه، باید به کشاورزی و ق قبولقابل

 ،4932 نگ،یمطابق با استانداردهای اقتصاد کشاورزی اندیشید )س

کشاورزی  قطعاتبودن  نامنظمو پراکندگی در این راستا، . (9 .ص

جدید  یهانظام یریگشکلدر مسیر  یک عامل بازدارنده عنوانبه

زه شدن ناوری و مکانیف یریکارگبهتولید در بخش کشاورزی و 

 ،4933 ،یتوسلشود )یمقلمداد ، مراحل مختلف فرآیند تولید

لید، تو یهانهیهز، باال بودن یوربهرهپایین بودن میزان  (.4 ص.

عدم اتالف منابع تولید، جلوگیری از الگوی مناسب زراعی، 

، آالتنیماشمدیریت مزرعه، عدم استفاده مؤثر از  کارایی

اجتماعی در  یهایهمبستگورزان و تضعیف ختالف میان کشاا

 عنوانبهجامعه روستایی و سرانجام فقر و مهاجرت روستایی 

مسئله در ارتباط با  ینوعبه، همگی یافتگینتوسعه یهاشاخص

 ص. ،4931 رزاد،ید )شنقرار دار کشاورزی پراکندگی اراضی

 ی کشاورزی و در اولین گامساماندهی اراض ،در این راستا(. 493

توسعه در مسیر ضرورت اساسی  عنوانبهاراضی  یسازکپارچهی

 ،یکالنتردارد )قرار  دیتأکو مورد  پایدار کشاورزی مطرح

اراضی  یسازکپارچهی. (13 ص. ،4934، عبداله زاده وحسینی 

در بخش  یدگرگون یعمدهیکی از عوامل  عنوانبه کشاورزی

با  افتهیتوسعه کشورهای کهینحوبه، رودیمشمار هکشاورزی ب

 اندتوانسته یسازکپارچهیبه فرآیند درست و صحیح توجه 

بیشترین سهم تولید محصوالت کشاورزی را به خود اختصاص 

 منحصراً یسازکپارچهیاثرات اجرای . (3 ص. ،4333، 4)ژو دهند

 هاطرحاین بلکه  گردد.فزایش تولید محصوالت بر نمیبه ا

 یسازکپارچهی. آورندیمهم موجبات توسعه روستایی را فرا

شرایط اقتصادی روستاییان را با فراهم آوردن  تواندیماراضی 

، دسترسی به بازار و یزراع ریغ یهاتیفعالتولید بیشتر، 

 یهافرصت را از طریق هاآناعتبارات و شرایط اجتماعی 

اشتغال، مشارکت، دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی 

 (.2 ص. ،1921، 2فائوبهبود بخشد )

بررر اسرراس آنفرره گفترره شررد، سیاسررت اجرررای برنامرره 

غلبره برر  واسرطهبهاراضی در بسیاری از کشورها  یسازکپارچهی

و وجرود قطعرات اراضری مشکالت مرتبط با موضوع پراکنردگی 

مربرروط برره اجرررا و  یهااسررتیس شررد. گرفتررهشیپ کوچررک در

ران اراضری نیرز همزمران در ایر یسازکپارچهیطرح  یریکارگبه

وجرود اراضری موضروع زیررا  ،و پیگیری قررار گرفرت موردتوجه

و  نیترریاساسریکری از  عنوانبرهدر ایران و پراکندگی  ککوچ

 نیرز مشرهود بروده اسرتتوسعه کشراورزی  مسائل نیتریادیبن

 (23 ص. ،4932زاده،  یی)لهسا

اراضی کشاورزی در  یسازکپارچهی یهابرنامهاجرای تاریخفه 

استان مازندران نشان  یکشاورز یآن در اراض ایران و متعاقب

 گرددیبرم 4941که اجرای این طرح به اواسط دهه دهدیم

 (.493 ص. ،4934، علیپور و اسدپور ،ییآهنگرکال)آشکار 

در  4913 سال از نیز اراضی یسازکپارچهی نوین یهاروش

شهرستان  در مناطق مختلف ژهیوبهشالیزارهای استان مازندران و 

مناطق مهم و استراتژیک  نیترمهم ازجمله. ه استشد اجرا یسار

 است. واقع در شهرستان ساری ، روستای ولشکالاجرای طرح

 وسیعی اراضی شالیزاری در سطحی یسازکپارچهی طرحبطوریکه 

 علیرغماین روستا اجرا شده است.  از اراضی هکتار 431حدود 

یش از یک گذشت محدوده زمانی باجرای طرح و باالی قدمت 

نتایج حاصل از اثرات و قضاوت افراد در مورد شدن  روشندهه و 

زیابی و تحلیلی صورت نگرفته است. اجرای طرح در این روستا، ار

اطالعات  تواندیم هاطرحآگاهی از اثرات و پیامدهای  مطمئناً 

و در مواردی بازنگری  هاطرحمناسبی در زمینه تسهیل گسترش 

با توجه به ارائه نماید.  هاطرحو توسعه  اجرایی یهااستیسدر 

و توجه به توسعه  اراضی یسازکپارچهی یهابرنامهاهمیت روزافزون 

شناسایی اثرات و  ،در سایر مناطق مستعد هاطرحو گسترش این 

مناطق و  و ارائه نتایج به سایر هاطرح گونهنیاپیامدهای اجرای 

را در زمینه  یتوجهلقاباثرات  تواندیم، مشمول طرح کشاورزان

موجب گردد و ورود کشاورزان  هاآنپذیرش، آمادگی و مشارکت 

و  یریگمیتصممسیر و نموده  تسهیل هاطرحفرایند اجرای در را 

 هاآنرا هموار و  انیمتصدمسئولین اعم از سیاستگزاران و  حرکت

تحقیق در این راستا  نماید. ترمصممرا در پیگیری امور مربوطه 

بررسی و تحلیل پیامدهای اجرای طرح در روستای  باهدفحاضر 

 از: اندعبارتاهداف فرعی تحقیق  .مذکور، تدوین و اجرا گردید

 یو زراعرر یآموزشرر ،یاحرفررهفررردی،  یهررایژگرریو فیتوصرر -4

 کارانیشال

اراضری  یسرازکپارچهیطررح  یاجررا یامردهایپ یبندتیاولو -2

 .یزاریشال

 . پیشینه نظری تحقیق2. 1
( در 4934) و خواجه شکوهی کالنتری، صحت ،اهلل زادهعبد

 یو نوساز زیتجه یهاطرحاثرات  یابیارز»با عنوان  یپژوهش
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 دندیرس جهینت نی، به ا«یعامل لیدر اصفهان به روش تحل یاراض

به خدمات مکمل  یابیاثر دست ،یوربهرهکه شش عامل اثر 

مزرعه،  یاخترسیو ز یاثر دسترس ،یو قانون یاثر نهاد ،یکشاورز

 43/34 مجموعاً نیزم یتیطرح و اثر مالک یاتیو عمل ییرااثر اج

 نییرا تب یاراض یو نوساز زیتجه یهاطرحاثرات  انسیدرصد وار

 .کنندیم

 بر مؤثر عوامل بررسی» عنوان با تحقیقی در( 4933) پناهنید

 یسازکپارچهی به نسبت ساری شهرستان شالیکاران تمایل

 متوسط تمایل پاسخگویان، از درصد 4/13که  ادد نشان، «اراضی

 همفنین. داشتند اراضی به نسبت باالیی تمایل درصد 1/94و 

 نسبت نگرش متغیرهای که داد نشان گامبهگام رگرسیون نتایج

 کشت ریز سطح مکانیزاسیون، سطح اراضی، یسازکپارچهی به

 اجتماعی، مشارکت برنج، کشت سابقه تحصیالت، سطح برنج،

 نه طی زراعی، کشت ریز سطح و عملکرد هزینه، - فایده سبتن

 از درصد 2/43 تیدرنها که شدند رگرسیونی معادله وارد گام

 .کردندیم تبیین را اراضی یسازکپارچهی به تمایل تغییرات

بررسی »با عنوان  یقی( در تحق4933) یعینژاد و رف ریام

کاران در اراضی شالی یسازکپارچهیعوامل مؤثر در پذیرش 

نشان دادند که متغیرهای  ،«روستاهای منتخب استان مازندران

، فاصله بین یزاریشالسطح تحصیالت شالیکار، کیفیت اراضی 

 نیترمهمیجی( ترو یهاتالش) یآموزش یهابرنامهقطعات و 

لیزاری اضی شادر ار یسازکپارچهیبر پذیرش فرآیند عوامل 

متغیرهای تعداد افراد خانوار فنین، . هماستاستان مازندران بوده 

اعتباری عوامل بعدی تأثیرگذار هستند که در  یهاتیحماو 

 .اندبودهیند این فرآ شدرصد بر پذیر پنج یداریمعنسطح 

با عنوان  ی( در پژوهش4931) صابونفی و جوان ،یاسوری

اراضی  یسازکپارچهی یهاطرحبررسی اثرات اقتصادی اجرای »

اراضی  یسازکپارچهیند که نشان داد ،«ك)نمونه: شهرستان ارا

موجب بهبود تکنولوژی، مدیریت مزرعه، ساختار زراعی اراضی از 

 یهاوهیش، بهبود هایبرداربهرهو تعداد، افزایش وسعت  نظر اندازه

در  ییجوصرفهانتقال آب، باال رفتن راندمان تولید، کاهش هزینه، 

تمندی گردیده در وقت و ایجاد رضای ییجوصرفهمصرف آب، 

 است.

( در مطالعه خود با استفاده از 4931احمدی و امینی )

و مصاحبه حضوری با کارشناسان مطلع و مرتبط با  نامهپرسش

جهاد در ادارات و مراکز خدمات  یسازکپارچهی یهاطرحاجرای 

شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات استان اصفهان  یکشاورز

در بهبود سه عامل  یسازارچهکپینشان دادند که تأثیرات 

تکنولوژی، مدیریت مزرعه و زمین، بیشتر از سایر عوامل تولید 

اجرا  یسازکپارچهیطرح  هاآناست. همفنین مناطقی که در 

، پراکندگی قطعات بیشتر تربزرگ یهاتیمالکشده است، دارای 

این  نکهیا ؛ وباشندیم یترجوانکمتر، باسوادتر و  بردارانبهرهو 

 برخوردارترویجی بیشتری  -آموزشی  یهابرنامهروستاها از 

 .اندبوده

( با استفاده از 4934) علیپور و اسدپور یی،آهنگرکالآشکار 

عوامل مؤثر بر اجرای طرح »چند معیاره،  لیوتحلهیتجزتکنیک 

یبار استان شهرستان جو ،«اراضی روستای گلیرد یسازکپارچهی

 نیتریاصل داده و نشان دادند که قرار یموردبررسمازندران را 

اولویت شامل  بیبه ترتای این طرح، عوامل محدودکننده اجر

سنتی(، عامل اجتماعی  یباورهاعامل فرهنگی )سطح سواد، 

اراضی  موقعبه)مالکیت(، عامل فنی و اجرایی )تحویل 

 یو عامل اقتصاد( هازهکش، هاراه، هاکانالاخت ، سشدهکپارچهی

و افزایش درآمد( در جامعه کشاورزی  دیتول )کاهش هزینه

 .باشدیم

 یهابرنامه( در اسپانیا نشان داد که 2113) 9تحقیق گارسیا

گامی مهم در جهت بهبود کار آیی نیروی کار و  یسازکپارچهی

ایش آگاهی و افز باشدیماز اراضی کشاورزی  بهینه یوربهره

 یسازکپارچهیکشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی 

و  توسط مروجین اناراضی، انتقال اطالعات مفید به کشاورز

ش این برنامه حمایتی دولت عوامل مؤثر در پذیر یهابرنامه

 .باشدیم

بررسی آثار اجتماعی و  در نتیجه( 2114) 4و لولفوا تودورووا

راکندگی اقتصادی پراکندگی اراضی در بلغارستان نشان داد که پ

جدید کشاورزی شده  یهاروش یریکارگبهاده و اراضی مانع استف

. همفنین، درك دهدیملید را کاهش عوامل تو آییکارو 

حمایتی از عوامل مهم در  یهازهیانگآموزشی و  یهابرنامه

 .دیآیماراضی در این کشور به شمار  یسازکپارچهیپذیرش 

( با استفاده از الگوی رگرسیون 2114) 4سکی گرگیو

ان داد که پراکندگی زیاد اراضی و دور بودن چندمتغیره نش

تولید، تأسیس  یهانهیهزو افزایش  قطعات زمین از یکدیگر

 یعمدهفنی دولت عوامل  یهاتیحماروستائی،  یهایتعاون

 نیه است.اراضی در مقدو یسازکپارچهی رشیپذ

در جنوب آسیا به این خود  در تحقیق( 2114) 1و تاپا نیروال

اراضی باعث پذیرش  یسازکپارچهیه رسیدند ک یجهنت

جدید، تولید بیشتر، مدیریت و حفاظت مؤثر اراضی و  یهاینوآور

 به دست آوردن درآمد و سود بیشتر شده است.
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خود به  ( در پژوهش4121) 3، فنگ، چی، لین، هو و یانگوی

و  هانهیهزاراضی در کاهش  یسازکپارچهیکه این نتیجه رسیدند 

 تأثیرگذار بوده است. یوربهرهافزایش 

 یسازکپارچهی( با استفاده از مرور مطالعات 2114) 3ویتیکاینن

ش قطعات و کاه یاندازهکه  دیاراضی در اروپا، به این نتیجه رس

ای سودمند بودن برنامه دلیل بر نیترموجه، هاآنتعداد 

و وجود تفاوت شدید در حاصلخیزی  باشدیماراضی  یسازکپارچهی

به جاده و منابع آب، باعث  راضیکان دسترسی برخی از ااراضی و ام

با مشکالت  هاآناراضی و یکپارچه نمودن  ضیتعوکه  شودیم

 زیادی همراه باشد.

( در تحقیقی تحت عنوان اثرات 2112) 3و فرا ، آلوارزکرسنت

اراضی گالیکا، به این  یسازکپارچهیاقتصادی، اجتماعی و محیطی 

اراضی در مشارکت اجتماعی،  یسازچهکپارینتیجه رسیدند که 

و  یطیمحستیزدانش فنی، سطح زیرکشت زراعی و شرایط 

 اقتصادی کشاورزان تأثیرگذار بوده است.

در جمهوری چک که ( در تحقیقی 2111) 41اسکلنیکا

اراضی  یسازکپارچهیبه این نتیجه رسید که است،  اجراشده

اجتماعی و  اکوسیستم طبیعی و محیطی و وضعیت بهبودباعث 

 .گردیده استاقتصادی روستاییان 

 تحقیق یشناسروش .2
 قلمرو جغرافیایی پژوهش .1. 2

در  یشهرستان سار یاز توابع بخش مرکز ولشکال،روستای 

کوچک قرار  روددانیمروستا در دهستان  نیا. استن استان مازندرا

که در سال  رانیمرکز آمار ا یسرشمار نیاساس آخرر داشته و ب

 خانوار( بوده242نفر ) 333آن  تیصورت گرفته، جمع 4934

موقعیت خاص خود، تحت اجرای طرح  لیبه دلاین روستا ت. اس

 عنوانبهاراضی قرار گرفت. دلیل انتخاب این روستا  یسازکپارچهی

طرح و سطح اجرای آن به  یسازادهیپمحدوده تحقیق قدمت 

اراضی شالیزاری  یسازکپارچهی . طرحباشدیمنسبت کل اراضی آن 

 اجراشدهاین روستا  هکتار از اراضی 431در سطحی وسیعی حدود 

.است

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ستای ولشکالموقعیت نسبی شهرستان ساری، دهستان میان درود کوچک و رو -1شکل 

 .4932خذ: مرکز آمار ایران، مأ

 قیدارد. روش تحق یلیتحل -یفیتوص تیحاضر ماه قیتحق روش تحقیق .2. 2

به  نی. همفنباشدیم یمطالعه از لحاظ هدف، کاربرد نیدر ا
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. رودیمبه شمار  یدانیم قاتیکنترل، جزو تحق زانیلحاظ م

ولشکال  یحاضر شامل کشاورزان روستا قیتحق یجامعه آمار

 یاراضدر  یسازکپارچهیکه طرح  باشندیم یشهرستان سار

طرح کشاورزان مشمول . تعداد ه استبه اجرا درآمد شانیزراع

 یجهاد کشاورز تیری)مد باشدیم( N=911نفر ) 911

و  یکه بر اساس جدول کرجس (4932 ،یشهرستان سار

ده سا یتصادف یریگنمونه( و با استفاده روش 4331) 44مورگان

 یهاتیمحدود لی( انتخاب شدند که به دالn=413نفر ) 413

 یکه ابزار اصل پرسشنامه 441 تیدرنها ،یدانیم قاتیتحق

قرار  لیتحلو  هیاطالعات بود، مورد تجز یآورجمع یبرا قیتحق

 شیپ یبخش بود که با بررس 2گرفت. پرسشنامه شامل 

 ینمطالعات پیشین مرتبط با تحقیق و همفن و هانگاشته

 ،قیف تحقاهدامصاحبه با متخصصان و کارشناسان و با توجه به 

. بخش اول پرسشنامه به سنجش گردید نیو تدو یطراح

در قالب  هیگو 49) یاراض یسازکپارچهی یامدهایپ یرهایمتغ

اختصاص ( 4=ادیز یلیتا خ =هیچ1) یپنج قسمت کرتیل فیط

 ،یدفر یهایژگیو یریگاندازه یبرا زی. بخش دوم نیافت

شده بود.  یطراح انیپاسخگو یو زراع یآموزش ،یاحرفه

پرسشنامه از نظرات متخصصان و  ییروا نییتع منظوربه

در سازمان جهاد  یاراض یسازکپارچهیکارشناسان حوزه 

 یجهاد کشاورز تیریمد نیمازندران و همفن یکشاورز

اعمال  از پس .استفاده شد و اساتید دانشگاه، یشهرستان سار

 ی. برادیگرد تدوین ییپرسشنامه نها ،هاآن یت اصالحنظرا

( در Pilot Test) یآزمون مقدمات ق،یابزار تحق ییایپا نییتع

استفاده از صورت گرفت و با  یخارج از جامعه آمارمحدوده 

پرسشنامه  باخکرون یآلفا بیضر، شده یآورجمع یهاداده

مناسب  ییایپا دهندهنشان( که α=399/1) آمدهدستبه 399/1

 16SPSS افزارنرماز  ،هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه. باشدیمآن 

آمار  یهاروش مورد استفاده شامل یاآزمونه. دیاستفاده گرد

 لی( و تحلنهیکم نه،یشیب ار،یانحراف مع ن،یانگی)مد، م یفیتوص

 استفاده شده است. شناسایی پیامدها منظوربه یعامل

 قتحقی. متغیرهای 3. 2
بر اساس مرور  پژوهش حاضر،در  بررسیمتغیرهای مورد 

استخراج شده است  داخلی و خارجیادبیات و بررسی تحقیقات 

 ارائه گردیده است. 4مختصر در جدول  صورتبهکه 

 

 

 

منظور بررسی به متغیرهای مورد آزمون در تحقیق  -1جدول 

 اراضی یسازکپارچهیپیامدهای اجرای طرح 

 .4939، پژوهش یهاافتهیمأخذ: 

یپ
امدها

 ی
اجرا

 ی
ح 

طر
ی

کپارچه
ساز

 ی
ض

ارا
 ی

زراع
 ی

شال
ی

زار
 ی

 نفوذپذیری بهبود، افزایش تولید، میزان مشارکت اجتماعی

، مراجعه مردم برای حل مسائل و مشکالت کشاورزی اجتماعی

 ،یبرارثتضعیف حق  خود، ارتقا جایگاه )منزلت( اجتماعی،

به شهر، افزایش  کاهش مهاجرت ،افزایش میزان احترام

جمعیت در روستا، افزایش ارتباط و همکاری شما با مراکز 

درآمد،  افزایش تولید، هزینه خدمات جهاد کشاورزی، کاهش

 انتقال یهاوهیش بهبود بیشتر، تولید و تولید راندمان رفتن باال

وقت، مدیریت  در ییجوصرفهآب،  مصرف در ییجوصرفه آب،

 بهبود کیفیت و حاصل ،دیتول مدیریت بهبود مزرعه، بهتر

دسترسی  تسهیل زمین، ارزش افزایش خاك زمین، خیزی

بهبود شغلی،  یهافرصت آب، افزایش منابع و جاده به اراضی

بهبود زهکشی سطح مزرعه، تسهیل در  ،مکانیزاسیون سطح

 ، بازاریابی و فروش، کاهشونقلحملبرداشت محصول، 

 در هاآن شدناقعو علت )به زراعی قطعات ارزش اختالف

 به منبع آب(، پذیرش نسبت دستنیپائ و باالدست

فنی، بهبود سطح مهارت  ، افزایش دانشجدید یهاینوآور

 حالت از کشاورزی حرکت کردن باال رفتن سطح زندگی، فنی

پایدار، کاهش  توسعه یسوبهتجاری، حرکت  به معیشتی

 وجود؛م ساختار حفظ به کشاورزان سنتی )پایبندی باورهای

 و موروثی یهانیزم وضعیت تغییر برابر در مقاومت مثال

 هندسی آرایش و موقوفه(، تغییرات در محیط و منظر )تنظیم

نامنظم(، کاهش فرسایش خاك، کاهش تخریب  زراعی قطعات

 ، جلوگیریکشاورزی یهانهادهاستفاده بهینه از  ستیزطیمح

افزایش  ،هاخاك بیتخر و هانیزم شدن شور و ماندآبی از

از منابع طبیعی تجدید  صحیح یبرداربهرهاز اراضی،  حفاظت

 از استفاده ، افزایشاکولوژیکی وضعیت، بهبود شونده

ایع ی، افزایش صنزراع اراضی ساختار در ، بهبودآالتنیماش

تسهیل در  کشت، برنامه اجرای و ، تسهیل در تدوینتبدیلی

 آوردن فراهم آبیاری، تسهیل در و آب شرایط کردن مهندسی

 مزارع. برتسهیل کار نظارت  زراعی، تناوب برای امکانات

 . مبانی نظری پژوهش3
 یاراض یسازکپارچهی. 3. 1

 وخاكآب یهالیپتانسجهت استفاده از  یسازکپارچهی

 کپارچهیو  یسازکپارچهی. ردیگیمداخل واحد مزرعه صورت 

 Landآن ) سیکه معادل اصطالح انگل نیکردن زم

Consolidationتوسعه کشاورزی کشورها  اتی( است. در ادب

به اشکال مختلف  زیمتداول بوده و در کشور ما ن اریبس
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با آنکه دارای  یسازکپارچهیقرار گرفته است.  مورداستفاده

 یخاص طیتحت شرا هاآناز  کیاست و هر  یاشکال مختلف

 یعنیاز آن  یمطالعه شکل خاص نیدارد اما در ا ییاجرا تیقابل

 ایزارعان  یبرداربهرهتحت  یزراع یکردن قطعات اراض کپارچهی

 به هم. باشدیم موردنظر یکردن نسق زراع کپارچهی اختصاربه

 یبندقطعهو نامنظم موجود و انجام  یسنت یبندقطعه ختنیر

 شیدر آرا بردارانبهرههمراه با کاهش تعداد قطعات  دیجد

. در طرح تیمالک دیجد یهامحدوده نییمنظم و تع یهندس

شده و  کجایکوچک و پراکنده  یقطعات مزروع یسازکپارچهی

و مزرعه  وخاكآبمنابع  یهاتیریمدو  ونیزاسیسطح مکان

و  کاشفی پور، عبدالهی ،)حسینی ابدییمهمزمان ارتقاء  طوربه

 .(4 ص. ،4933، عزیز بیگی

به  یزاریشال یاراض یسازکپارچهیو  ینوساز ز،یتجه

 یزارینظام شال رییکه باعث تغ شودیماطالق  یاتیعمل مجموعه

 یهاجاده لیاز قب ساتیتأسشامل احداث  اتیعمل نی. اگرددیم

 لیاز قب ییهاتیفعالو  یو زهکش یاریآب یهاکانالمزارع،  نیب

 جادیا ،یهندسشکل  لیمستط یهاکرت جادیا ،یاراض حیتسط

نمودن  اردپوشش ازجمله یلیتکم اتیمنظم و عمل یمرزها

 تیری)مد باشدیم ینیرزمیز یهازهکشو  یاریآب یهاکانال

 (.4932 ،یشهرستان سار یجهاد کشاورز
 اراضی یسازکپارچهیطرح  یهایژگیوو  ایمزا. 2. 3

 تواندیممزایای بسیاری را  یسازکپارچهی یهاطرحاجرای 

ره به مواردی اشا توانیماین مزایا  ازجملهبه دنبال داشته باشد. 

 یرویو ن یعیاز منابع طب نهیبه یوربهره از: اندعبارتکرد که 

 بیضر شیافزا، در مزرعه حیصح تیریبا امکان اعمال مد یانسان

 یخاکورز اتیانجام عمل ی،کشاورز اتیدر عمل ونیزاسیمکان

مساعد انجام  طیشرا جادیو ا یمانداب طیرفع شرا منظوربه

راندمان  شیآب و افزا تیریامکان اعمال مد ی،زراع اتیعمل

 ی،مانداب طیشرا لیبه دلسوم  بعضاً امکان کشت دوم و  ی،اریآب
عملکرد در واحد  شیافزا ،درصد 91تا  دیتول نهیکاهش هز

و  یاریآب یهاکانالامکان استفاده از  ،درصد 21تا  41سطح 

امکان استفاده از  ،مستقل صورتبه یقطعات زراع یزهکش

 شیافزا ،مستقل صورتبه یت زراعبه قطعا یدسترس یهاجاده

 یاعلوفه اهانیبا کشت گ ،یتوسعه دامدار و کشت ریسطح ز

 ،یشهرستان سار یجهاد کشاورز تیریکشت دوم )مد عنوانبه

4932.) 

 اراضی یسازکپارچهیانواع . 3. 3

 یسازکپارچهی یهاطرح یسازادهیپشکل پذیرش و نحوه 

اشاره  هاطرحنواع و ابعاد این متفاوت باشد. در ادامه به ا تواندیم

 .گرددیم

اجرای  یعامل اصل نجایخودجوش: در ا یسازکپارچهی

 هستند. ربط یزخود کشاورزان  یاراض یسازکپارچهی اتیعمل

 ،یسازکپارچهیاین نوع خودجوش: در  ریغ یسازکپارچهی

کشاورزان  .باشدیمبرجسته  اریبس (ی)دولت یرونیعوامل ب نقش

عهده دولت و  بر شتریب یدهسازمانداشته اما مشارکت فعال 

 است. ییعوامل اجرا

 ریبه شرح ز یبندطبقهو  ییدارای ابعاد اجرا یسازکپارچهی

 :باشدیم

قطعات  یسازکپارچهینوع  نیکامل: در ا یسازکپارچهی

مکرر قطعات  ییو جابجا ضیپراکنده تحت تملک خانوارها با تعو

برای  کپارچهیقطعه  کیبه  تیهادرنتا  ابدییمکاهش  چنانآن

 شود. لیهر خانوار تبد

 یقطعات اراض نیممکن است مرزهای ب ی: گاهیاراض ادغام

 کیکوچک  یهایبرداربهرهبرداشته شود و تعدادی از 

جاها به نام  یرا به وجود آورد در بعض تربزرگ یبرداربهره

 .شودیم بردهنامکشاورزی کامل و متمرکز  یتعاون

روستا  کی دارنیزمخانوارهای  هیقطعات پراکنده: کل دیتحد

تمام قطعات تحت تملک را  یحت ایتعدادی از قطعات و 

تعداد  نیانگیتا م ندینمایممعامله  ایمعاوضه و  باهم چنانآن

 کهیطوربه ابدیکاهش  ادییتا حد ز هاآناز  کیقطعات هر 

شکل از ن یا .شود لیهر خانوار به چند قطعه بزرگ تبد نیزم

 ،4913 ،)طالبت اس ترمتداول رانیدر روستاهای ا یکپارچگی

 (.4 ص.

 هاافتهی. 4
 فردی پاسخگویان یهایژگیو .1. 4

سن  نیانگیکه م دهدیمنشان  جینتا 2مطابق با جدول 

و  نیترجوانکه  باشدیمسال  43 حدود موردمطالعهافراد 

 نیانگیم .باشندیمسال  34و  44 بیبه ترت هاآن نیترمسن

 بیافراد مورد مطالعه به ترت یکاریو سابقه شال یسابقه کشاورز

افراد مورد  ادهخانو یتعداد اعضا نیانگی. ماستسال  91و  94

 شتریب التیسطح تحص نی. همفنباشدیمنفر  1 مطالعه حدود

( افراد مورد %34باشد. غالب ) یم پلمیردیز موردمطالعهافراد 

 متأهل هاآنکه همه  باشندیمزن  (%44) یمطالعه مرد و مابق

 شانیاصلدرصد افراد مورد مطالعه شغل  1/32هستند. 
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افراد  یآموزش یهادورهدفعات شرکت در  ...است یکاریشال

 .باشدیمبار  4 نیانگیم طوربهمورد مطالعه 
 

 کارانیشال یو آموزش یاحرفه ،یفرد یهایژگیوتوزیع فراوانی  -2جدول 

 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر
 34 44 24/3 23/43 - - - سن )سال(

 14 42 44/41 31/94 - - - سابقه کشاورزی )سال(
 14 41 41/41 41/23 - - - سابقه شالیکاری )سال(

 3 2 43/4 44/4 - - - تعداد اعضای خانواده )نفر(

 صیالتسطح تح

 4/3 41 سوادیب

- - - - 

خواندن و 
 نوشتن

21 1/43 

 9/43 23 ابتدایی
 9/44 21 سیکل
 3/21 23 دیپلم

 3/43 22 پلمیدفوق
لیسانس و 

 باالتر
1 9/4 

 جنسیت
 1/44 24 زن

- - - - 
 1/34 443 مرد

 وضعیت تأهل
 411 441 متأهل

- - - - 
 1 1 مجرد

 شغل اصلی
 1/32 444 کشاورز

- - - - 
 4/43 24 کارمند

 24 4 34/2 93/4 - - - آموزشی یهادورهدفعات شرکت در 

طرح  یقبل و بعد از اجرا یکاریتعداد قطعات شال .2. 4
 یاراض یسازکپارچهی

که تعداد قطعات  دهدیمنشان  جینتا (9)مطابق با جدول 

د مطالعه در قبل و بعد از طرح افراد مور یکاریشال

؛ باشدیمقطعه  22/4و  34/2 بیبه ترت یاراض یسازکپارچهی

مناسب طرح به لحاظ کاهش قطعات  ینشان از اجرا که

 است. یزاریشال

 یاراض یسازکپارچهیدر قبل و بعد از  یکاریتوزیع فراوانی تعداد قطعات شال -3جدول 
 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 تغییرسطوح 
 

 آمار توصیفی
 یسازکپارچهیبعد از  یسازکپارچهیقبل از 

 22/4 34/2 میانگین

 44/1 43/4 انحراف معیار

 4 4 کمینه

 2 4 بیشینه

 یاراض یسازکپارچهی یامدهایپتوصیفی  یبندرتبه. 3. 4

 یزاریشال
، یسازکپارچهیتوصیفی نتایج حاصله از  یبندرتبه منظوربه

بر اساس ضریب تغییرات  یبندرتبهنتایج ، 4مطابق با جدول 

 و محیط در ، تغییرسنتی باورهای که کاهش دهدیمنشان 

ن، افزایش ارتباط و همکاری، کشاورزا دانش افزایش، منظر

جدید در  یهاینوآور بهبود سطح مهارت کشاورزان، پذیرش

 مهاجرت روستا، کاهش در جمعیت افزایشباالتر و  یهاتیاولو

پایین  یهاتیاولودر  بیبه ترت، یبرارثتضعیف حق ، شهر به

حراف مربوط به هر متغیر میانگین و ان قرار دارند. یبندرتبهاین 

 است. شدهارائه (4)در جدول 
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 یاراض یسازکپارچهیطرح  یاجرا یامدهایپتوصیفی  یبندرتبه -4جدول 

 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 رتبه درصد ضریب تغییرات ارانحراف معی *میانگین امدهایپ

 4 44/3 44/1 31/4 موقوفه( و موروثي هاينيزم وضعيت تغيير برابر در مقاومت مثال عنوانبه موجود؛ ساختار حفظ به کشاورزان )پايبندي سنتی کاهش باورهاي -

 2 34/3 43/1 34/4 نامنظم( زراعی قطعات هندسی آرایش و تغییرات در محیط و منظر )تنظیم -

 9 34/3 93/1 31/9 کشاورزان افزایش دانش -

 4 44/41 41/1 33/4 افزایش ارتباط و همکاری با مراکز خدمات جهاد کشاورزی -

 4 34/41 49/1 39/9 بهبود سطح مهارت کشاورزان -

 1 24/44 49/1 34/4 تسهیل کار نظارت )توسط کارشناس( از مزارع -

 3 91/44 44/1 31/9 جدید یهاینوآور پذیرش -

 3 39/44 44/1 13/4 زراعی تناوب برای امکانات آوردن تسهیل در فراهم -
 3 12/42 41/1 11/4 آبیاری و آب شرایط کردن تسهیل در مهندسی -

 41 24/44 41/1 34/9 روستاییان میزان خودکفایی -

 44 32/44 43/1 34/9 ، بازاریابی و فروشونقلحملتسهیل در برداشت محصول،  -

 42 33/44 44/1 13/9 اال رفتن سطح زندگیب -

 49 14/44 14/1 92/4 به منبع آب( نسبت دستنیپائ و باالدست در هاآن شدن واقع علت )به زراعی قطعات ارزش اختالف کاهش -
 44 13/44 19/1 43/4 تکنولوژی( بهبود) مکانیزاسیون سطحبهبود  -

 44 24/44 11/1 94/4 مزرعه مدیریت بهتر -
 41 94/44 13/1 49/4 زراعتي اراضي ساختار در بهبود -

 43 91/44 43/1 34/9 (...و  نشاکارشغلي )مثل راننده کمباين،  يهافرصت افزايش -

 43 41/44 13/1 94/4 آب مصرف در ييجوصرفه -

 43 42/44 11/1 23/4 بيشتر توليد و توليد راندمان رفتن باال -

 21 34/44 13/1 23/4 آب منابع و ادهج به دسترسي اراضي تسهيل -

 24 34/44 31/1 93/4 )بهبود عوامل محيطي( اکولوژيكي وضعيتبهبود  -
 22 11/41 13/1 24/4 درآمد افزايش -

 29 13/41 32/1 43/4 کاهش فرسايش خاک -

 24 24/41 14/1 14/4 مسجد، دهياري و شوراهاي روستا و ...()ميزان مشارکت اجتماعي در  -

 24 24/41 43/1 44/9 تجاري به معيشتي حالت از کشاورزي کردن حرکت -

 21 23/41 13/1 24/4 آالتنيماش از استفاده افزايش -

 23 41/41 32/1 93/4 (وخاکآب) دشوندهيتجدي صحيح از منابع طبيعي برداربهره -

 23 44/41 34/1 23/4 توليد هزينه کاهش -
 23 44/41 39/1 44/4 کشاورزي )سم، بذر، کود( يهانهادهاستفاده بهينه از  -

 91 33/41 34/1 91/4 از اراضي افزايش حفاظت -

 94 33/41 32/1 24/4 زمين ارزش افزايش -

 92 44/43 14/1 33/9 افزايش ميزان احترام به همديگر -

 99 92/43 33/1 41/4 کشت برنامه اجراي و تسهيل در تدوين -

 94 49/43 31/1 91/4 هاخاک بيو تخر هانيزم شدن و شور ماندآبي از جلوگيري -
 94 44/43 13/1 31/9 ارتقا جايگاه )منزلت( اجتماعي -

 91 34/43 31/1 44/4 (افزايش صنايع تبديلي )شاليكوبي و ... -
 93 34/43 12/1 41/9 پايدار توسعه سوي به حرکت -
 93 34/43 33/1 44/4 ستيزطيمحکاهش تخريب  -

 93 3/43 34/1 33/9 ي و ...(سازكپارچهي توسعه روستايي مثل يهاپروژه)استفاده از نظرات شما در انجام  اجتماعي نفوذپذيرييزان م -
 41 12/22 39/1 33/9 مراجعه مردم به براي حل مسائل و مشكالت کشاورزي خود به همديگر -

 44 41/41 43/1 24/4 يبرارثتضعيف حق  -
 42 13/44 31/1 93/4 به شهرکاهش مهاجرت  -
 49 99/43 34/1 44/4 افزايش جمعيت در روستا -

 =خیلی زیاد4=زیاد؛ 4=متوسط، 9=کم، 2=خیلی کم؛ 4=هیچ؛ 1: * 

 یاراض یسازکپارچهی یامدهایپ یعامل لیتحل. 4. 4
آماری  یهاروشبرای برخی از  روشی است کهتحلیل عاملی 

، باشدیم هادادهه کردن متغیره که هدف اصلی آن خالصچند
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این روش به بررسی همبستگی درونی  .ردیگیمقرار  مورداستفاده

-را در قالب عامل هاآنو در نهایت  پردازدیمتعداد زیادی از متغیرها 

، در رونیازا. کندیمکرده و تبیین  یبنددستههای عمومی محدودی 

 هادادهص عاملی اکتشافی با رویکرد تلخیتحقیق حاضر از تحلیل

 یامدهااست. بدین منظور، متغیرهای مرتبط با پی شدهاستفاده

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجزمورد  یاراض یسازکپارچهی

 :باشدیمانجام آزمون به شرح زیر  مراحل

تعیین مناسب بودن  منظوربهو بارتلت:  KMO آزمون یبررس -4

تلت استفاده و بار KMO هایونآزمبرای تحلیل عاملی از  هاداده

، انسجام دهدیمنشان  (4). محاسبات انجام شده در جدول دیگرد

از تکنیک تحلیل عاملی مناسب  یریگبهرهبرای  هادادهدرونی 

 33بارتلت نیز در سطح  اره(. از طرفی، آمKMO=313/1) باشدیم

( p= 111/1و   2χ= 133/1394) باشدیم داریمعندرصد اطمینان 

که پایه  ییهایهمبستگضوع است که ماتریس که حاکی از این مو

 هادادهدر جامعه برابر با صفر نیست و  رندیگیمتحلیل عاملی قرار 

 .باشندیمبرای تحلیل مناسب 

 و بارتلت KMOمقدار آماره  -5جدول 

 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 

 KMO Bartlett’s Test تحلیل عاملی
 686/6876 768/0 يزارياراضي شال يسازكپارچهيپيامدهاي 

Sig. 000/0 

ها با عوامل: میزان اشتراك گویهتعیین میزان اشتراك  -2

ها است که با سایر گویهنمایانگر نسبتی از واریانس هر یک از 

متغیرها مشترك است. این میزان در مرحله بعد از چرخش نمایانگر 

شده است که توسط عوامل استخراج  گویهنسبتی از واریانس هر 

اصلی با  یهامؤلفهبرای تحلیل عاملی از روش  گردد.تبیین می

این  در استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد.

 .گردیدتعیین  41/1داری بار عاملی تحقیق، مبنای معنی

یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد  تعیین تعداد عوامل: -9

گویند. نیز می 24ن را معیار ریشه راکدها، مقدار ویژه است که آعامل

گویه وارد آزمون گردید. تعیین تعداد  49شناسایی عوامل،  منظوربه

( و 4آزمون )مقدار ویژه باالی  یهافرضشیپبر اساس  هاعامل

همفنین بر مبنای تشخیص محقق )بر اساس تجربیات علمی و 

ناکارآمد شناسایی بهترین مدل و حذف متغیرهای  منظوربهعملی( 

 و دارای ارتباط -1.4 از کمتر- پایین عاملی )متغیرهای دارای بار

همسو با یک عامل( در مراحل متعدد مورد  سایر متغیرهای با ناچیز

عامل  4قرار گرفت. در نهایت بهترین مدل با  لیوتحلهیتجزبررسی و 

 درمجموعکه  باشدیممتغیر  92 رندهیدربرگاستخراج گردید که 

 (.1ل واریانس را تبیین نمودند )جدول درصد از ک 42/31حدود 

 

 بعد از چرخش هاآنواریانس  عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی -6جدول 

 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه نام عامل عامل

 243/22 243/22 422/3 اقتصادی اول
 441/44 339/24 119/3 محیطیزیست دوم
 331/43 394/44 343/4 اجتماعی سوم

 341/31 334/44 312/9 فنی چهارم
 420/80 419/3 111/9 فرهنگی پنجم

پیامدهای  کنندهنییتب( اولین عامل 3بر اساس نتایج جدول )

صادی اراضی تحت عنوان عامل اقت یسازکپارچهیاجرای طرح 

متغیر شامل:  3با در بر گرفتن  "عامل اقتصادی". شد یگذارنام

بیشتر، مدیریت  تولید و تولید راندمان رفتن زمین، باال ارزش افزایش

 هزینه درآمد، کاهش آب، افزایش مصرف در ییجوصرفهمزرعه،  بهتر

 آب، بهبود سطح منابع و جاده به دسترسی اراضی تولید، تسهیل

درصد واریانس  22بیش از شغلی  یهافرصت افزایشو  مکانیزاسیون

پیامدهای طرح  کنندهنییتبدومین عامل را تبیین نموده است. 

 یگذارنام "یطیمحستیزعامل "اراضی تحت عنوان  یسازکپارچهی

 یهانهادهاستفاده بهینه از . این عامل با دربرگرفتن متغیرهای شد

از منابع صحیح تر  یبرداربهرهاز اراضی،  افزایش حفاظت، کشاورزی

و  هانیزم شدن و شور ماندآبی از ، جلوگیریدشوندهیتجدطبیعی 

، کاهش تخریب وژیکیاکول ، بهبود وضعیتهاخاك بیتخر

 اراضی ساختار در بهبودو  ، کاهش فرسایش خاكستیزطیمح

درصد واریانس را تبیین نموده است. 24زراعی بیش از 
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پیامدهای  کنندهنییتبمین عامل سو عنوانبه "عامل اجتماعی"

درصد واریانس را تبیین نموده  44حدود  ،اراضی یسازکپارچهیطرح 

اجتماعی، افزایش  افزایش نفوذپذیریمتغیر: است. این عامل شامل شش 

مشارکت اجتماعی، ارتقا جایگاه )منزلت( اجتماعی، مراجعه مردم برای 

 خودکفاییحل مسائل و مشکالت کشاورزی خود به همدیگر، 

 .باشدیم افزایش میزان احترام سایرین به همدیگر و روستاییان

 یسازکپارچهیپیامدهای طرح  کنندهنییتبچهارمین عامل 

، این عامل شد. یگذارنام "عامل فنی"متغیر،  4 در برگرفتنبا اراضی 

 درصد واریانس را تبیین نموده است. 44حدود 

 یسازکپارچهیطرح پیامدهای  کنندهنییتبپنجمین عامل 

متغیرهای این شد.  یگذارنام "عامل فرهنگی"عنوان  اراضی تحت

 حالت از کشاورزی عامل به ترتیب اهمیت شامل: حرکت کردن

پایدار، باال رفتن سطح  توسعه یسوبهتجاری، حرکت  به معیشتی

و افزایش دانش کشاورزان،  زندگی، بهبود سطح مهارت کشاورزان

پنج عامل مذکور  یانس کل را تبیین نموده است.درصد وار 3بیش از 

درصد  31بیش از درمجموعاراضی  یسازکپارچهیپیامدهای  عنوانبه

میزان بار عاملی هر متغیر در عامل  واریانس را تبیین کرده است.

 ( نشان داده شده است.3مربوطه در جدول )

 از ماتریس دوران یافته  آمدهدستبه ، میزان ضرایبهاعاملمتغیرهای مربوط به هر یک از  -7جدول 

 .4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
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 پیشنهادهاارائه و  یریگجهینت. 5
 پنج (2)عاملی و مطابق با شکل  تحلیل از حاصل نتایج اساس بر

 و فنی اجتماعی، ،یطیمحستیز اقتصادی،) شده استخراج عامل

 نیترمهم انعنوبه، واریانس درصد 421/31 با تبیین (فرهنگی

 .اندشدهشناسایی  یسازکپارچهیحاصل از اجرای  پیامدهای

 را سهم بیشترین 243/22 با اقتصادی عامل نتایج با مطابق

 با یطیمحستیز عامل ازآنپس دارد، متغیرها تبیین در

 و 334/44 با فنی عامل ،394/44 با اجتماعی عامل ،339/24

 .دارند قرار 419/3 با فرهنگی عامل

 
 اراضی شالیزاری یسازکپارچهی یامدهایپ -2شکل 

 4939پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
 پیامد نیترمهم و اولین عنوانبه اقتصادی عامل ،هاافتهیطبق 

اراضی شناسایی شده است. بررسی  یسازکپارچهی طرح اجرای

اجرای که  دهدیمنشان متغیرهای مرتبط با عامل اقتصادی، 

تولید،  افزایش راندمانمنجر به  موردنظردر منطقه  یسازکپارچهی

تولید،  هزینه کاهش شغلی، یهافرصت افزایش افزایش درآمد،

مزرعه  بهتر مکانیزاسیون و مدیریت سطح بهبودزمین،  ارزش افزایش

متون مرتبط با جوامع روستایی و کشاورزی بررسی گردیده است. 

کشاورزی  یهاتیفعالکارکردهای  نیترمهمی از که یک دهدیمنشان 

کارکرد مالی و  ،باشدیمکه برای کشاورزان و روستاییان در اولویت 

مسائل مرتبط با حوزه اقتصادی است. بدین مفهوم که هر گونه 

مستقیم یا  ریتأث کهآنبا لیت کشاورزی و اقدامات مرتبط افع

در  داشته باشند،ان کشاورزغیرمستقیمی در بهبود شرایط اقتصادی 

 نظر به .قرار دارد هاآنو مورد پسند و حمایت اولویت انتخاب 

اشاره به قابلیت برتری اراضی یکپارچه  و مسئله این بر تمرکز رسدیم

 تواندیم ،اقتصادی سودآوریدر مقایسه با قطعات پراکنده در موضوع 

تمایل ترغیب کشاورزان مناطق دیگر در پذیرش و  در بسزایی ریتأث

اجرای  موفقیت تیدرنهاگردد و  یسازکپارچهیبه مشارکت در طرح 

آثار و نتایج اقتصادی . باشد داشتهرا به دنبال  نوع این از ییهاطرح

اراضی  یسازکپارچهیو تجهیز و نوسازی  یهاطرحاجرای حاصل از 

 ،(4934 همکاران، و زاده عبداهلل) ازجملهدیگری  تحقیقات در

 آشکار) ،(4934 امینی، و احمدی) ،(4931 اران،همک ویاسوری )

 اسکلنیکا،) ،(2113 گارسیا،) ،(4934 همکاران، و آهنگرکالیی

 و نیروال) ،(2114 گرگیوسکی،) ،(2114 لولفوا، و توداروا) ،(2111

 کرسنت) ،(2114 ویتیکاینن،) ،(2141 ،همکاران و وی) ،(2114 تاپا،

 .است گرفته رقرا اشاره مورد نیز( 2112 ،همکاران و
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در  اراضی یسازکپارچهی طرح اجرای مهم پیامد دومین

است. عامل مذکور  یطیمحستیز عامل، موردنظرمنطقه 

 یهانهاده از بهینه استفاده دربرگیرنده ابعاد مهمی چون:

 منابع از بیشتر یبرداربهره اراضی، از حفاظت افزایش کشاورزی،

در راستای  ستیزطیمح تخریب کاهش و دشوندهیتجد طبیعی

 یهاتیفعالی مبحث پایدار. باشدیمموضوع اکولوژیکی 

است که در  یامسئله، کشاورزی پایدار یبه عبارتکشاورزی و یا 

طی چند دهه اخیر مطرح گردیده و با گذشت زمان، با توجه به 

و  ترمهمشکار شدن اهمیت و ضرورت آن، امروزه جایگاه آ

 هاتیفعالریکه مبنای بسیاری از بطو پیدا کرده است. یتریجد

قرار دادن پایداری  مدنظردر حوزه کشاورزی،  هاتالشو 

در  درحرکتشده است.  یگذارهدف مرتبط با آن، یهاتیفعال

موضوع  عنوانبه (کولوژیکیا) یطیمحستیزمباحث  این مسیر،

مطرح بعد در موضوع کشاورزی پایدار  نیترمهمبنیادی و 

حاصل شدن اثرات مثبت . باشدیم هموردتوجگردیده و 

 تواندیماراضی،  یسازکپارچهیاکولوژیکی در نتیجه اجرا شدن 

 ژهیوبهتلقی گردد. این مسئله  یارزش بادستاورد بسیار مهم و 

بسیار  تواندیمو سیاستگزاران حوزه کشاورزی  انیمتصدبرای 

مشابه بر مسائل  یهاطرحمثبت اجرای  ریتأث. خوشایند باشد

قرار گرفته که  دیتأکاز طرف محققان دیگر مورد  یطیمحستیز

 اسکلنیکا،) ،(2141 ،همکاران و یو)مطالعات  به توانیم

( 2112 ،همکاران و کرسنت) و (2114 تاپا، و نیروال) ،(2111

 .اشاره نمود

 منجر به یسازکپارچهی، اجرای طرح تحقیق نتایجبر اساس 

 منزلت ارتقاکشاورزان،  عیاجتما مشارکت و نفوذپذیری افزایش

شده است. متغیرهای  همدیگر، به هاآن احترامو  اجتماعی

. مسائل انددهیگرد یگذارناممذکور در قالب عامل اجتماعی 

اجتماعی کشاورزان و روستاییان  یهاتیفعالمرتبط با حوزه 

یک عامل مهم در مباحث  عنوانبهمشارکت،  ازجمله

است. اهمیت عامل مذکور  رگرفتهقرا یموردبررس یشناسجامعه

اجتماعی افراد در پیشبرد اهداف  یهاتیفعالنقش  لیبه دل

 یشماریبتحقیقات بطوریکه توسعه روستایی و کشاورزی است. 

ر اجتماعی افراد د یهاتیفعال پیگیری مشارکت و ریتأثبه 

ترویج و روستایی  یهابرنامهپذیرش، اجرا، پایداری و موفقیت 

موجبات  یسازکپارچهیاجرای طرح  کهییازآنجا. اندهنموداشاره 

افزایش داده  هانهیزمهمکاری و مشارکت افراد در برخی از 

مناسبات  واسطهبه تواندیم هایهمکارکه ایجاد این -است

 تواندیماین مسئله  -موجود در فرایند اجرای طرح باشد

 یهاطرحیک دستاورد مثبت، زمینه اجرای سایر  عنوانبه

 یهانهیزم. بهبود و افزایش را مهیا و تسهیل نماید مدنظر

 یسازکپارچهینوسازی و  یهاطرحاجرای  واسطهبهاجتماعی 

 همکاران، و آهنگرکالیی آشکار) توسط محققان دیگر از قبیل

 و یو) ،(2114 لولفوا، و توداروا) ،(2113 گارسیا،) ،(4934

مورد اشاره قرار ( 2112 ،همکاران و کرسنت) ،(2141 ،همکاران

 گرفته است.

بهبود  اراضی، یسازکپارچهینتایج دیگر اجرای طرح  ازجمله

طبیعی . باشدیمشرایط فنی حاکم بر فرایند کشت و تولید 

 صورتبهمدونی  یهابرنامه، هاطرحپس از اجرای است که 

سرعت  را موردنظرتا حصول به اهداف  گردندیممکمل پیاده 

 نظارتاجرای طرح،  جهیدرنتتا نیز، بخشد. در این راس

تسهیل شده است و مسائل مربوط به  مزارع ازان کارشناس

 تناوببرنامه  آبیاری، و آب شرایط مدیریت مزرعه از جمله:

. گرفته استکشت بهتر صورت  برنامه اجرای و تدوین و زراعی

 با راستاهمحاصله در مورد پیامد فنی اجرای طرح  نتیجه

 و آهنگرکالیی آشکار) ،(4933 رفیعی، و یرنژادام) یهاافتهی

 .دارد انطباق( 2114 گرگیوسکی،) ،(4934 همکاران،

 طرح اجرای شناسایی شده در نتیجه پیامد آخرین

که منجر به  باشدیمعامل فرهنگی  اراضی یسازکپارچهی

نگرشی گردیده است. ایجاد  تحوالتی در ابعاد دانشی، مهارتی و

ایند رشد و توسعه کشاورزی بسیار ضروری این تغییرات در فر

 یهاتیفعالاست، بطوریکه خروج از وضعیت سنتی در حوزه 

کشاورزی و رسیدن به یک سطح پایدار و مدرن در بخش 

این عوامل  ریتأثکشاورزی بدون وجود این عوامل مقدور نیست. 

، بلکه در درازمدت به شودینمتنها به حیطه کشاورزی محدود 

استانداردها و کیفیت زندگی در محیط روستا نیز  افزایش سطح

، یک پیامد شدهمطرحبنابراین تغییر و تحول در ابعاد ؛ گرددیم

 . نتیجه حاصله در تحقیقگرددیممحسوب  رگذاریتأثمثبت و 

 گرفته قرار دیتأک مورد( 4934 همکاران، و آهنگرکالیی آشکار)

 .است

 شدهییشناسا تحقیق، مبنی بر پنج عاملبر اساس نتایج 

به شرح  ییهاشنهادیپ اراضی، یسازکپارچهیپیامدهای  عنوانبه

 :گرددیمذیل ارائه 

 برای کشاورزان و و مالی  اقتصادی با توجه به اهمیت مسائل

پیامد  نیترمهم عنوانبهشناسایی عامل اقتصادی 

 اثرات متولی یهاسازمان شودیم پیشنهاد، یسازکپارچهی

 انگیزه ایجادترغیب و  منظوربه را طرحصله حا اقتصادی مثبت
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در سایر مناطقی که مستعد یا  بردارانبهره و روستاییان در

تشریح نموده را  باشدیم اراضی یکپارچگیمشمول اجرای طرح 

 و اعتباری تسهیالت اعطای طریق ازدر صورت امکان، و 

 ونهگنیا یسازادهیپو  یزیربرنامهفرایند  دولتی مالی یهامشوق

 را تسریع نمایند. هاطرح

 یهاتیفعالاهمیت و ضرورت مبحث پایداری در  به توجه با 

 ژهیوبهکشاورزی نوین و توجه روزافزون به کشاورزی پایدار 

 پیشنهاد _بعد آن نیترمهم عنوانبه_ یطیمحستیز مسائل

 یهادورهو  هاکالس برگزاری با متولی یهاسازمان گرددیم

 برای را طرح اجرای یطیمحستیزثبت م اثرات آموزشی

 .نمایند تشریح بردارانبهره

  در بهبود وضعیت  یسازکپارچهیاجرای طرح  ریتأثبا توجه به

مشارکت و همفنین ارتقاء شرایط  ازجملهاجتماعی کشاورزان 

، مسئولین و گرددیم، پیشنهاد هاآنفنی و فرهنگی 

فاده از تجارب مربوطه، در جهت آشنایی و است اندرکاراندست

شده را برای سایر  یزیربرنامهحاصله، بازدیدهای مستمر و 

رهبران محلی و فنی، مهیا  ژهیوبهکشاورزان مشمول طرح، 

حاصل  هاآن لهیوسبهنمایند تا زمینه ترغیب و پذیرش طرح 

 گردد.
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Abstract 
Purpose: Since there has not been any comprehensive research conducted regarding the identification of 

consequences and results from consolidation project, the current research is based on the intention to 

analyze the consequences of implementing land consolidation project in Veleshkela, a village in Sari, Iran. 

Methodology: The current study is applied in purpose and analytical in nature. The data is collected 

through library study and field survey. The instrument of the study is a questionnaire that its validity 

and reliability is confirmed by the experts’ opinions and Cronbach's alpha coefficient (0.833).The 

statistical population is consisted of all the rice cultivators in Veleshkela, a village in Sari, Iran, whose 

lands are consolidated (N=300).Using the sampling table of Krejcie and Morgan, the sample was 

determined 169 individuals that at last the analysis of data was applied on 140 individuals by SPSS 

software. To analyze the data, descriptive statistics and factor analysis were used. 

Finding: According to the results obtained, five factors were identified as the consequences and 

impacts resulting from the implementation of land consolidation in the intended areas, which are as 

follow: economical, environmental, social, technical, and cultural. Based on the findings, land 

consolidation had concrete and positive impact on individuals’ economical status. In addition, 

improving environmental or ecological indices is introduces as one of the findings of land 

consolidation. In general, the five identified factors in total specified 80.42% of the variance of the 

consequences of implementing the land consolidation project.  

Research Limitations: Motivating and encouraging farmers to answer the research questions, has 

been the major challenge of the present study. 

Practical implications: In line with the results of the research on the basis of positive impacts of 

implementing land consolidation project, especially in economical, ecological, and social, transferring 

experiences and justifying the benefits to the other potential or eligible areas of the project can be counted as 

effective measures for farmers’ adopting land consolidation projects and preparing them for these projects.  

Original/value: According to the importance of the area under investigation as one of the strategic area 

and pilot of implementing land consolidation project and due to lack of any studies related to investigating 

the consequences of land consolidation project, the current study was planned and conducted. Obtained 

results can pave the way for the authorities in decision making and actions in future planning. 

Key words: Land consolidation, factor analysis, Veleshkola village. 
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